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MODIFICĂRI
privind scutirea de impozit pentru veniturile realizate din salarii ca urmare a
desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator
începând cu data de 1 februarie 2018
Potrivit art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, persoanele fizice sunt scutite de la
plata impozitului pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a
desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator.
Începând cu data de 1 februarie 2018, condiţiile care trebuie îndeplinite
pentru aplicarea scutirii de impozit pentru veniturile din salarii ca urmare a
desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator sunt prevăzute de
Ordinul comun 1168/2017/ 3024/2018/ 492/ 2018/ 3337/ 2017* care abrogă
Ordinul comun 409/4.020/737/703/2017.
În sensul prevederilor Codului fiscal, activitatea de creaţie de programe
pentru calculator, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare
de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate
în anexa la ordin.
Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii pentru
angajaţii operatorilor economici al căror obiect de activitate include crearea
de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209),
sunt:
a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile
menţionate în anexa la ordin;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în
organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou,
compartiment sau altele similare;
c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior
de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea
ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior
acreditată sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de
învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în
anexa la ordin;
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în
balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator
destinată comercializării;
e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puţin echivalentul în lei
a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca
Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare
angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
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LISTA ocupaţiilor specifice activităţilor de creare de programe pentru
calculator (anexa la Ordin) cuprinde în plus următoarele poziţii noi:
--------------------------------------------------------------------------------------------|Nr. |
Ocupaţia
|
Descrierea activităţii
|
|crt.|
|
|
|____|__________________|____________________________________________________|
| 9.| Programator
| Activităţi de asigurare suport tehnic în realizarea|
|
| ajutor
| programelor pentru calculator, conform unor
|
|
|
| specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în
|
|
|
| sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea
|
|
|
| asigurării conformităţii cu specificaţiile
|
|____|__________________|____________________________________________________|
| 10.| Analist ajutor
| Activităţi de asigurare suport tehnic pentru
|
|
|
| realizarea analizei în vederea definirii
|
|
|
| specificaţiilor pentru construirea efectivă a
|
|
|
| sistemelor informatice, susceptibile să răspundă
|
|
|
| cerinţelor utilizatorilor
|
|____|__________________|____________________________________________________|

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, se aplică
lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din
desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui
contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care
beneficiază de scutire şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea
plafonului minim de venit anual constând în echivalentul în lei a 10.000 euro
pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, sunt exceptate de la
îndeplinirea condiţiei cu privire la realizarea în anul fiscal precedent şi înregistrării
distincte în balanţele analitice de venituri din activitatea de creaţie de programe
pentru calculator destinată comercializării, pentru anul înfiinţării şi pentru anul
fiscal următor.
BAZA LEGALĂ:
ORDINUL COMUN 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 privind încadrarea în activitatea
de creare de programe pentru calculator, emis de MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, MINISTERUL
MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE, MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE,
publicat în: Monitorul Oficial 52 din 18 ianuarie 2018;
LEGEA 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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